
Liepājas Universitāte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju virziena  

 

VIDES AIZSARDZĪBA 

 

raksturojums  

 
 

 

par 2012./2013. studiju gadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liepāja 2014 

 

 
Apstiprināts LiepU Senāta sēdē 2014.gada ________________ 

Protokola Nr.______ 

 

 

Senāta priekšsēdētāja: Dr.philol. asociētā profesore Zanda Gūtmane 
 

LiepaU
Typewritten Text
27.janvārī

LiepaU
Typewritten Text

LiepaU
Typewritten Text
07



Saturs 
 

1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi  un to saistība ar augstskolas  kopējo stratēģiju

 3 

2. Studiju virziena un studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas Republikas interešu 

viedokļa ..................................................................................................................................................... 4 

3. Studiju virziena attīstības plāns ......................................................................................................... 4 

4. Studiju virziena un studiju programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam- darba un izglītības 

tirgus novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību studiju programmu absolventiem, darba devēju 

aptaujas rezultāti ....................................................................................................................................... 7 

5. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze ........................................................ 7 

6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts .............................................. 8 

7. Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais 

nodrošinājums ........................................................................................................................................... 9 

8. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros ....................................... 9 

9. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu KRP, studiju veidu, iegūstāmo grādu, grādu 

un profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo kvalifikāciju .................................................................. 10 

10. Studiju programmu atbilstība Latvijas Republikas un augstskolas stratēģijai ................................ 10 

11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju 

un pienākumus, tai skaitā studiju programmas un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īsteno

 11 

12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā  akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tās ietekme uz 

studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos, kā arī dalība starptautiskos projektos, LZP 

un citu institūciju finansētajos projektos pārskata periodā ..................................................................... 19 

13. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju un 

sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata periodā ....................................................................... 22 

14. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, norādot to uzdevumus studiju 

virziena un konkrētās studiju programmas īstenošanā ............................................................................ 26 

15. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus 

studiju virziena un konkrētās studiju programmas īstenošanā ................................................................ 27 

16. Informācija par ārējiem sakariem .................................................................................................... 27 



 

Studiju virziena raksturojums 
 

Liepājas Universitātes (LiepU) virziens „Vides aizsardzība” ar vienu studiju programmu- profesionālā 

bakalaura programmu „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija”- tika izvērtēts ESF 

projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai „ (Nr. 

2011/0012/1DP/1.2.2./11/1.PIA/VIAA/001) ietvaros. 2013.gadā studiju virziens ir akreditēts  uz diviem gadiem 

(akreditācijas lapa Nr. 136 12.08.2013., virziens akreditēts līdz 2015.gada 11.jūnijam).   

2013.gadā uzsākts darbs pie profesionālā maģistra studiju programmas „Ekotehnoloģijas” izstrādes. Šo 

programma ir plānots iesniegt licencēšanai virzienā „Vides aizsardzība”.  

 

 

1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi  un to saistība ar 

augstskolas  kopējo stratēģiju 

 

Studiju virziena kopīgais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un konkurētspējīgu starpnozaru profesionālās 

augstākās izglītības vides jomā ieguvi un sagatavot akadēmiski un profesionāli izglītotus vides speciālistus, kuru 

teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes ļauj pielietot mūsdienu vides atziņas un  metodoloģiju dabas un 

sociālās vides izpētē un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā.    

Studiju virzienu īsteno LiepU Dabas un sociālo zinātņu fakultāte (pašnovērtējuma periodā notika 

sagatavošanās darbs lēmuma pieņemšanai par fakultātes reorganizāciju, izveidojot divas fakultātes- Dabas un 

inženierzinātņu fakultāte un Vadības un sociālo zinātņu fakultāte).  

 

Studiju virziena mērķis ir atbilstošs LiepU plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm: 

 LiepU attīstības stratēģija 2008.-2018. gadam;  

 LiepU rīcības plāns studiju programmu pilnveides un attīstības nodrošināšanai 2011./2012. un 

2012./2013. studiju gadā;  

 LiepU zinātniskās darbības stratēģija 2010.-2016.; 

 LiepU darba plāns 2012./2013. studiju gadam;  

 DSZF attīstības stratēģija  2011.-2015.;  

 DSZF pilnveides plāns 2012./2013. studiju gadam u.c.  

Virziena attīstības stratēģija balstīta uz 

 augstākās izglītības pamatnostādnēm starptautiskā un nacionālā kontekstā (Augstākās izglītības un 

zinātnes attīstības pasākumu plāns 2013. gada 2. pusgadam un 2014. gadam; rīkojums par prioritārajiem 

zinātnes virzieniem 2014-2017 u.c.);  

 speciālistu pieprasījumu darba tirgū Latvijā un Kurzemē;  

 augstākās izglītības starptautisko kvalitātes rādītāju izpildi; 

 studiju virziena izvērtēšanas un akreditācijas rezultātiem, ekspertu ieteikumiem un ar tiem saistītajiem 

secinājumiem, kas iepriekš atspoguļojušies programmas „Vides un atjaunojamo energoresursu 

pārvaldība un inženierija” un Dabas un sociālo zinātņu fakultātes pašnovērtējumos.  

Pamatā akcentējami četri virziena stratēģiskās attīstības pamatvirzieni: 

1) studiju virziena programmu kvalitāte; 

2) mācībspēku zinātniskā un profesionālā kvalifikācija; 

3) studiju vides kvalitāte (infrastruktūra, materiāltehniskais un informatīvais nodrošinājums, finanšu 

resursu pieejamība); 

4) virziena ilgtspēja (sadarbība ar partneriem, studējošo apmierinātība u.c.). 

  



2. Studiju virziena un studiju programmas perspektīvais novērtējums no 

Latvijas Republikas interešu viedokļa 

 

Vides jomas speciālistu nepieciešamību nosaka ES vides aizsardzības pamatnostādnes un politika, kas ir 

pamats Latvijas vides aizsardzības politikai, stratēģijai un likumdošanai. Vides studijas nodrošina speciālistu 

sagatavošanu, kas nepieciešami valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, t. sk. resursu lietderīgai 

izmantošanai Kurzemes reģionā.   

Studiju virziena starptautisko nozīmīgumu akcentē Eiropas Komisijas pieņemtā Zaļās infrastruktūras 

stratēģija (06.05.2013), kas uzsver ekoloģisko, ekonomisko un sociālo ieguvumu komplementaritāti dabas 

resursu izmantošanā.  

Latvijā galvenie politikas dokumenti, kas pamato studiju virziena nozīmīgumu, ir koncepcija „Valsts 

attīstībai atbilstošs augstākās izglītības studiju programmu un studiju vietu sadalījuma modelis” (MK 2009. 

gada 16.01. rīkojums nr. 30), kurā akcentēta sagatavošanās nepieciešamība klimata mainības samazināšanai un 

energoefektivitātes nodrošināšanai,  Latvijas augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālā koncepcija 

2013.-2020.gadam, deklarācija  „Par konkurētspējīgas augstākās izglītības sistēmas attīstības vadlīnijām”, īpašu 

uzmanību veltot  „trīskāršās spirāles” (Triple Helix) modeļa adaptācijai, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

līdz 2030.gadam, Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. - 2020.gadam. 

 

 

3. Studiju virziena attīstības plāns 

 

Par pamatu studiju virziena attīstības plānam ir ņemts studiju programmas „Vides un atjaunojamo 

energoresursu pārvaldības un inženierijas” attīstības plāns 2011. - 2017.gadam, novērtēti līdz 2012./ 

2013.studiju gada beigām sasniegtie rezultāti (1.tabula). Detalizēti uzdevumi, ņemot vērā virziena papildināšanu 

ar jaunu profesionālā maģistra studiju programmu „Ekotehnoloģijas”, atspoguļoti virziena attīstības darba plānā 

2013./ 2014.studiju gadam (skat. 1.tabula). 

 



1. tabula 

Studiju virziena attīstības plāns 2011. - 2017.gadam 

 

Nr. 

p.k. 
Veicamie uzdevumi Izpildes laiks 

Atbildīgais par 

izpildi 
Izpildītāji 

Izpildes apliecinājums, 

novērtējums 

Izpildes novērtējums 

pašnovērtējuma periodā 

1. Akadēmiskais personāls  

 Mācībspēku zinātniskās 

kvalifikācijas paaugstināšana 

2011.-2017. DSZF dekāne Prodekāne, 

mācībspēki 

Aizstāvēti vismaz 4 

promocijas darbi 

 

 Mācībspēku mobilitātes un 

sadarbības zinātnisko pētījumu 

jomā attīstība 

2011.-2017. DSZF dekāne Zinātņu nozaru/ 

apakšnozaru 

vadītāji, 

Ārzemju sakaru 

daļas vadītāja, 

mācībspēki 

Studiju programmas 

mācībspēku pētījumi un to 

rezultātu publikācijas, 

vismaz 1 mobilitāte gadā 

3 virzienā iesaistīto 

mācībspēku mobilitāte 

2. Studiju saturs  

 Regulāra studiju kursu satura 

izvērtēšana, nodrošinot satura 

izmaiņas atbilstoši zinātņu 

jomu teorijas un prakses 

attīstībai,  studiju kursu satura 

savstarpēju saskaņotību  

2011.-2017. Programmas 

direktore 

Virzienu vadītāji, 

KVS vadītāja 

Atbilstoša studiju kursu 

kvalitāte, studentu 

apmierinātība 

 

3. Sadarbība  

 Sadarbības attīstīšana ar 

ārvalstu partneriem, t.sk. 

studentu prakšu iespēju 

paplašināšana 

 

2011.-2014. Programmas 

direktore 

Mācībspēki, 

Ārzemju sakaru 

daļas vadītāja 

Programmas studentu 

ārvalstīs veiktas prakses, 

ārvalstu augstskolu docētāju 

vieslekcijas LiepU    

Noslēgšanai sagatavots 

sadarbības līgums ar 

Cīrihes Lietišķo zinātņu 

institūtu 

 Sadarbības paplašināšana ar 

sociālajiem partneriem 

2012.-2015. Programmas 

direktore 

Virzienu vadītāji Sadarbības līgumi, kopīgas 

konferences, publikācijas, 

tikšanās 

 

4. Studējošie  

 Studentu un mācībspēku 

pētnieciskās darbības sasaiste, 

studentu pētnieciskās darbības 

aktivitātes paaugstināšana  

2011.-2017. Programmas 

direktore 

Virzienu vadītāji, 

studiju un 

bakalaura darbu 

vadītāji 

Studentu pētnieciskie darbi, 

aktivitāte LiepU un citu 

augstskolu zinātniskajās 

konferencēs 

Mācībspēku un studējošo 

kopēja pētījumu tematika 

un piedalīšanās divās 

starptautiskās konferencēs 

(Vides pētījumu centra 

pieaugošās aktivitātes) 



Nr. 

p.k. 
Veicamie uzdevumi Izpildes laiks 

Atbildīgais par 

izpildi 
Izpildītāji 

Izpildes apliecinājums, 

novērtējums 

Izpildes novērtējums 

pašnovērtējuma periodā 

5. Materiāli tehniskā bāze  

 ERAF projekta  līdzekļu 

apguve „Liepājas Universitātes 

infrastruktūras un mācību 

aprīkojuma modernizācija 

prioritāro virzienu studiju 

kvalitātes uzlabošanai, 

nodrošinot vienlīdzīgu iespēju 

principu un universālu vides 

pieejamību” 

2011.-2013. Projekta vadītājs Programmas 

direktore, virzienu 

vadītāji 

2 laboratoriju iekārtošana 

laboratorijas darbu veikšanai 

bioloģijā, ķīmijā, vides 

zinātnē 

Pabeigta ēkas renovācija 

Lielā ielā 14, t. sk. 

izremontētas divu 

laboratoriju telpas. 

Noslēgusies laboratorijas 

mēbeļu iepirkšanas 

procedūra 

 Projektu līdzekļu piesaiste 

materiāli tehniskās bāzes 

nostiprināšanai vides pētījumu 

veikšanai 

2012.-2017. DSZF dekāne Virzienu vadītāji, 

mācībspēki 

Uzsākta vismaz viena jauna 

investīciju projekta 

īstenošana  

 

 

 



4. Studiju virziena un studiju programmas atbilstība darba tirgus 

pieprasījumam- darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par 

darba vietu pieejamību studiju programmu absolventiem, darba 

devēju aptaujas rezultāti 

 

Absolventu aptauja veikta 2013. gada vasarā un attiecināma uz 2012. gada absolventiem (K:\Citi KVS 

pievienotie dokumenti\Absolventu aptaujas\2013). 

Aptaujā piedalījušies 4 programmas „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija” 

absolventi (visi „Vides pārvaldības virzienā”). Nelielā respondentu skaita dēļ rezultāti uzskatāmi par 

indikatīviem. Absolventi kopumā ir apmierināti ar studiju programmu un iegūtajām zināšanām, īpaši akcentējot 

prakšu lietderību.  

Darba devēju aptauja veikta 2011. gada vasarā, par pamatu respondentu izvēlei ņemot prakšu vietu 

reģistru (http://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=%2FCiti%20KVS%20pievienotie%20dokumenti/).  Darba devēji 

pozitīvi vērtē studējošo teorētisko un praktisko sagatavotību (to apstiprina arī novērtējumu no prakšu vietām 

analīze; glabājas fakultātes dekanātā), aktīvi piedalās gala darbu vērtēšanā un ir pauduši savu viedokli virziena 

izvērtēšanas procesā. 

 

 

5. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

 

Stipro, vājo pušu, iespēju un draudu analīze (2. tabula) veikta, gatavojoties virziena vērtēšanai ESF 

projekta  „ Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” 

ietvaros.  

 

2. tabula 

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija (studiju virziens „Vides aizsardzība”) 

 

Stiprās puses Vājās puses 

organizācijas iekšienē (iekšējie faktori) 

 Atšķirīgu specializāciju ieguves iespējas (vides 

pārvaldības speciālists/ vides inženieris) 

 Prioritāra joma/ zinātņu nozare 

 Pētījumu rezultātu nozīmīgums sabiedrībai, 

ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai  

 Augoša interese par vides inženieriju no 

studējošo un reflektantu  puses 

 

 Nepilnīgs laboratoriju iekārtojums un 

aprīkojums 

 Pamatdarbā strādājošu docētāju, t.sk. ar doktora 

grādu, trūkums (ķīmija, vides kvalitāte, ūdens 

resursu pārvaldība, pieņemot, ka ar J. Kārkliņu 

līgums netiek pagarināts). Secīgi arī 

starptautisko publikāciju nesistemātiskums. 

 Nepietiekoši nostiprināts specializācijas 

virziens „Vides inženierija” (prakšu vietas un 

atbilstoši prakses uzdevumi, prakšu pārvaldība 

u.c. organizatorisku jautājumu risināšana) 

Iespējas Draudi 

no ārējās pasaules (ārējie faktori) 

 

 ERAF projekta ieguvumu izmantošana un 

popularizēšana 

 Sadarbības ar uzņēmumiem un pašvaldību 

nostiprināšana; pētījumu kā pasūtījuma, 

ekspertīzes darbu veikšana 

 

 studējošo skaita samazināšanās LiepU kopumā 

un virzienā tai skaitā  

 

file:///K:/Citi%20KVS%20pievienotie%20dokumenti/Absolventu%20aptaujas/2013
file:///K:/Citi%20KVS%20pievienotie%20dokumenti/Absolventu%20aptaujas/2013
http://kvs.liepu.lv/datnes.php?mape=%2FCiti%20KVS%20pievienotie%20dokumenti/


6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts  

 
LiepU ir ieviesta un sertificēta Kvalitātes vadības sistēma (turpmāk – KVS) atbilstoši ISO 9001:2009 

standartam. 

Nolikumu, noteikumu un citu normatīvo dokumentu izstrādē un to izpildes kontrolē aktīva ir LiepU 

Studentu padomes izvirzīto pārstāvju darbība. Studenti darbojās šādās LiepU institūcijās: LiepU Satversmes 

sapulcē, LiepU Senātā, Fakultāšu domēs, Studiju padomē, Zinātnes padomē, Bibliotēkas padomē, Stipendiju 

piešķiršanas komisijā, LiepU Senāta stipendijas piešķiršanas komisijā, Kredītu piešķiršanas komisijā, Studiju 

programmu Padomēs. 

LiepU KVS sistēmā ir izveidotas procedūras, kas reglamentē studiju programmu veidošanu, licencēšanu 

un akreditāciju. Pamatojoties uz izmaiņām studiju programmu/virzienu akreditācijā, izstrādājama normatīvo 

dokumentu bāze (procedūras, noteikumi), kas palīdz ieviest gan jaunus studiju virzienus, gan programmas. 

Atsevišķas procedūras nosaka gan studiju kursu, gan studiju plānu sagatavošanu, apstiprināšanu un izmaiņu 

vadību. Ir izveidotas procedūras, kuras reglamentē nodarbību ikgadējo studiju plānu izveidi un to izmaiņu 

vadību, kā arī nodarbību sarakstu sagatavošanu un izmaiņu vadību.  

KVS ir atrodami LiepU Senātā apstiprināti nolikumi, kas reglamentē studentu, mācībspēku un vispārējā 

personāla savstarpējās darbības. Studiju procesa nodrošināšanai būtiskākie ir: Nolikums par pamatstudijām un 

augstākā līmeņa studijām (apstiprināts LiepU Senātā 20.12.2010., ar grozījumiem 18.04.2011., 19.12.2011.), 

Liepājas universitātes doktora studiju nolikums (apstiprināts LiepU Senātā 2010.24.05., ar grozījumiem 

18.06.2012.). 

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem dokumentiem Senātā apstiprināti ir vairāki noteikumi: Noteikumi 

par Gala pārbaudījumiem un Valsts pārbaudījumiem (apstiprināti LiepU Senātā 20.12.2010., ar grozījumiem 

17.12.2012.), Noteikumi par mācībspēku un studējošo savstarpējiem pienākumiem un tiesībām (apstiprināti 

LiepU Senātā 21.02.2011.), Noteikumi par studiju kursa / moduļa pārbaudījumiem (apstiprināti LiepU Senātā 

20.05.2013.), LiepU iekšējās kārtības noteikumi studējošiem (apstiprināti LiepU Senātā 21.02.2011.), Darba 

kārtības noteikumi Liepājas Universitātes darbiniekiem (apstiprināti LiepU Senātā 23.05.2011.). 

KVS-ā ir izveidotas procedūras, kas saistītas ar studiju procesa nodrošināšanu. Tās ir: 

a. Personas ierakstīšana studējošo sarakstā 1. kursā (aprakstīts Uzņemšanas process, nosakot pretendentu un 

administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbība); 

b. Personas ierakstīšana studējošo sarakstā vēlākajos studiju posmos, pārnākot no citas augstskolas vai 

atjaunošanas kārtība (aprakstīts process, nosakot pretendentu un administratīvā personāla savstarpējos 

pienākumus un darbības); 

c. Personas ierakstīšana studējošo saraktā, ja studējošais maina studiju programmu vai studiju formu 

(aprakstīts process, nosakot pretendentu un administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un 

darbības); 

d. Studiju rezultātu atspoguļošana studējošā studiju kartē (aprakstīts process, nosakot studentu, mācībspēku 

administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības); 

e. Akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu un atgriešanās pēc akadēmiskā atvaļinājuma (aprakstīts process, 

nosakot studentu, mācībspēku administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības); 

f. Studējošā izslēgšana no studējošā saraksta pēc paša vēlēšanās (aprakstīts process, nosakot studentu, 

mācībspēku administratīvā personāla savstarpējos pienākumus un darbības); 

g. Studējošā izslēgšana no studējošo saraksta nenokārtotu akadēmisko saistību dēļ, finansiālo saistību 

dēļ(aprakstīts process, nosakot studentu, mācībspēku administratīvā personāla savstarpējos pienākumus 

un darbības). 

h. Studentu mobilitātes ERASMUS procesā. 

KVS ir izveidotas procedūras, kas reglamentē Studentu vispārējās apmierinātības mērīšanu; Darba 

devēju apmierinātības mērīšanu un Absolventu apmierinātības mērīšanu, Akadēmiskā personāla novērtējumu un 

Prakses vietu novērtējumu. 

Procedūra paredz katru studiju gadu 2. semestra sākumā veikt Studējošo vispārējās apmierinātības 

aptauju. Aptaujā tiek aptaujāti visi LiepU studenti. Aptaujas rezultāti pieejami LiepU KVS-ā.  

Rezultāti tiek sagatavoti gan fakultāšu griezumā, gan katrai studiju programmai atsevišķi, ko attiecīgi 

tad fakultātes dekāns iekļauj fakultātes pašnovērtējuma ziņojumā un studiju programmu direktori studiju 

programmu pašnovērtējumu ziņojumos. Vispārējās studentu apmierinātības aptaujas rezultātu kopsavilkums tiek 

aprakstīts LiepU pašnovērtējuma ziņojumā. 



Katru studiju gadu, pamatojoties uz savāktajiem absolventu kontaktiem, tiek veikta arī Absolventu 

aptauja. Aptaujas rezultāti pieejami LiepU KVS-ā, rezultāti tiek sagatavoti gan fakultāšu griezumā, gan katrai 

studiju programmai atsevišķi, ko attiecīgi tad fakultātes dekāns iekļauj fakultātes pašnovērtējuma ziņojumā un 

studiju programmu direktori studiju programmu pašnovērtējumu ziņojumos. 

LiepU KVS-ā noteikta kārtība vērtēt katru mācībspēks vienu reizi gadā, izmantojot Mācībspēku 

novērtēšanas anketu. Iegūtie rezultāti glabājās fakultātē.  

LiepU ir izstrādātas studentu prakšu organizēšanas un prakšu vietu novērtēšanas procedūras. 

KVS ir izveidota procedūra arī Darba devēju apmierinātības vērtēšanai, kuras ietvaros fakultāte 

organizē darba devēju fokusgrupas un veic gala/valsts pārbaudījumu komisiju priekšsēdētāju anketēšanu. 

LiepU KVS-ā ir izveidota procedūra Studentu un darbinieku ierosinājumu par izmaiņām KVS 

izskatīšana, kura nosaka kārtību, kādā veidā tiek risināti problēmgadījumi un veiktas izmaiņas KVS. LiepU 

darbiniekiem ir iespēja aizpildīt Ierosinājumu un problēmu ziņojumus, kurus izskata attiecīgā procesa īpašnieks 

sadarbībā ar KVS vadītāju. Savukārt, LiepU studentiem ir tiesības rakstīt iesniegumus par konfliktsituācijām vai 

problēmām, kuras tiek risinātas fakultāšu vai rektorāta līmenī. 

 

7. Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un 

materiāltehniskais nodrošinājums  

 
Studijas virzienā studējošajiem notiek LiepU centrālajā ēkā un Dabas un inženierzinātņu fakultātes 

(jaunā fakultāte kopš 2013./2014. studiju gada; turpmāk saīsinājumā DIF) ēkā Kr. Valdemāra ielā 4. 2013. gadā 

centrālajā veikti apjomīgi renovācijas darbi ERAF projekta „Liepājas Universitātes infrastruktūras un mācību 

aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju 

principu un universālu vides pieejamību” (Nr. 2010/0107/3DP/3.1.2.1.1/IPIA/VIAA/010; projekta īstenošanas 

laiks: 2010.-2013.), kā rezultātā būtiski uzlabojusies studiju vides kvalitāte.  

DIF ēkā iekārtotas laboratorijas fizikas un vides tehnoloģiju praktisko darbu veikšanai, uzstādītā 

videokonferenču aparatūra nodrošina iespējas iesaistīt vieslektorus studiju kursu īstenošanā attālinātā formā. 

Daļa metodisko materiālu studentiem ir pieejama elektroniskā formā kursu pārvaldības sistēmā Moodle. 

LiepU bibliotēka abonē tiešsaistes datu bāzes „Letonika”, „LURSOFT”, „Nozare”, „Britannica”, 

„EBSCO eBooks”, „EBSCO”, „SAGE”, „ScienceDirect” un „Scopus”. Visas abonētās datu bāzes ir pieejamas 

studentiem arī ārpus augstskolas.  

Pēdējos gados ir iegādātas 44 grāmatas vides zinībās, 25 vides Ekonomikā (no tām 2012./2013. studiju 

gadā 5 nosaukumu grāmatas). 2013.gadā tiek abonēts izdevums „Environmental Finance”. 

Kopš 2012. gada LiepU budžetā tika izveidota fakultāšu attīstības fonda pozīcija, kas ievērojami 

palielināja fakultātes budžetu. Tā sadale notiek saskaņā ar detalizētu naudas līdzekļu izlietojuma plānu 

attiecīgajam budžeta gadam, kurā ir iekļautas pozīcijas: atbalsts docētāju profesionālajai izaugsmei (konferenču 

dalības maksas, ceļa izdevumi, zinātnisko un metodisko semināru organizēšana, starptautiskās sadarbības 

attīstīšana, vieslekcijas u. tml.); studiju programmu attīstība (mācību ekskursijas, materiāli tehniskās bāzes 

papildinājums, kvalificēta personāla piesaiste). DIF attīstības finansējuma izlietojuma regulāra pārskatīšana 

notiek Fakultātes domes un virziena mācībspēku sēdēs. 

Studiju programmā „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija” 2012./ 2013.studiju 

gadā uzkrājumi no paaugstināto studiju maksu ieņēmumiem bija Ls 246, 25. Pamatā tie tika izmantoti mācību 

ekskursiju organizēšanai un vieslektoru piesaistei.  

 

8. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena 

ietvaros  

 

Sadarbības partneri ERASMUS programmas ietvaros pašnovērtējuma periodā: Leirias Politehniskais 

institūts (Portugāle), Matej Bel Universitāte Banskā Bistricā (Slovākija) un Šauļu Universitāti. 

Saskaņošanas stadijā ir sadarbības līgums ar Cīrihes Lietišķo zinātņu institūtu. 2013./ 2014.studiju gada 

rudens semestrī plānotas šī institūta docentes vieslekcijas LiepU Šveices atbalsta programmas ietvaros. 

Nostiprinājusies sadarbība ar RTU Liepājas filiāli un Liepājas Valsts tehnikumu, kā arī Liepājas pilsētas 

Domes Vides komisiju. 

  



9. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu KRP, studiju 

veidu, iegūstāmo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai 

profesionālo kvalifikāciju  

 

Studiju virzienā „Vides aizsardzība” LiepU tiek realizēta profesionālā bakalaura studiju programma 

„Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija” (skat. 3.tabula). 

 

3.tabula 

Studiju virziena „Vides aizsardzība” studiju programmas LiepU 

 

N

r. 

p.

k. 

Studiju programmas 

nosau- 

kums 

kods Ap-

joms  

KRP 

īstenošanas 

ilgums, 

veids un forma 

Īsteno-

šanas 

vieta 

prasības, 

uzsākot 

studijas 

piešķiramais grāds/ 

profesionālā 

kvalifikācija 

1. 

Vides un 

atjaunojamo 

energo-

resursu 

pārvaldība 

un 

inženierija 

42850 160 
4 gadi pilna un 

nepilna laika 

studijas 
Liepāja 

vidējā 

izglītība 

Profesionālā 

bakalaura grāds  

vides zinībās;  

vides pārvaldības 

speciālista vai  

vides inženiera 

kvalifikācija 
 

 

10. Studiju programmu atbilstība Latvijas Republikas un augstskolas 

stratēģijai  

 

Virziena programmas atbilst nacionālajiem zinātnes, augstākās izglītības un vides jomas spēkā 

esošajiem un izstrādes procesā esošajiem (Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014. -

2020.; Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. - 2020. u.c.) plānošanas dokumentiem.  

Programmu attīstība ir saskaņota ar LiepU attīstības dokumentiem (LiepU attīstības stratēģija 2008.-

2018.gadam; apsvērumi, uz kuriem balstītas LiepU attīstības stratēģisko virzienu vadlīnijas 2014. - 2016.gadam 

u.c.) 

 



11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un 

pienākumus, tai skaitā studiju programmas un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īsteno  

 

4.tabula 

Studiju virziena „Vides aizsardzība” īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls 
 

Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts vai uz  

laiku pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais grāds 

Izglītības iestāde,  

kurā iegūta augstākā izglītība, kvalifikācija, 

beigšanas gads 

Plānotie studiju kursi: 

studiju programmas daļa (A, B, C), 

kursa nosaukums, kredītpunkti 

1.  Lilita Ābele Lektore  Mg. sc.env. 

Latvijas Universitāte, maģistra grāds 

vides pārvaldībā, 2003.; 

Latvijas Universitāte, bakalaura grāds 

ekonomikā, 2001. 

B, Finanšu teorija 2KRP 

B, Vides ekonomika un politika 2KRP 

2.  Āboliņš Jānis 
Docents, pieņemts 

uz laiku 
Dr.phys. 

Latvijas Universitāte, fizikas doktors, 

1992.; 

Ļeņingradas valsts universitāte, fizikas un 

matemātikas zinātņu kandidāta grāds, 
1962. 

B, Biofizika 2 KRP 

C, Vides inženierijas pamati (2 KRP) 

3.  Dina Barute Lektore, ievēlēta Mg.sc.educ. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā, 

2005.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

matemātikas bakalaura grāds, 1999. 

A, Matemātika un statistika I, II  4KRP 

A, Informācijas tehnoloģijas I, II 2KRP 

4.  Benders Juris 
Docents, pieņemts uz 

laiku 
Dr.chem. 

Latvijas Zinātņu Akadēmija, ķīmijas doktors, 

1992.; 

Latvijas Valsts Universitāte, 1971. 

 

B, Ūdens resursu apsaimniekošana 3 KRP 

5.  Inese Briška Lektore Mg.sc.educ. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

izglītības zinātņu maģistrs, 2005.; 

Liepājas Pedagoģiskā augstskola, 

matemātikas bakalaurs,  

Liepājas Pedagoģiskā augstskola, 

matemātikas skolotājs, 1995. 

B, Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika 

2KRP 



Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts vai uz  

laiku pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais grāds 

Izglītības iestāde,  

kurā iegūta augstākā izglītība, kvalifikācija, 

beigšanas gads 

Plānotie studiju kursi: 

studiju programmas daļa (A, B, C), 

kursa nosaukums, kredītpunkti 

6.  
Daina Celma-

Zīda 

Asoc. profesore, 

ievēlēta 
Dr.oec. 

Latvijas Universitāte, ekonomikas 

doktora grāds izglītības vadībā 2004.; 

Latvijas Universitāte, maģistra grāds 

pedagoģijā, 1996.; 

Liepājas Valsts Pedagoģiskais institūts, 

vidusskolas latviešu valodas un 

literatūras skolotāja kvalifikācija, 1974. 

B, Vadības teorija 2KRP 

7.  
Uldis 

Drišļuks 

Vadībzinātņu 

institūta 

zinātniskais 

asistents, ievēlēts, 

lektors 

Mg oec. 

Latvijas Universitāte, studijas doktora 

studiju programmā „Vadības zinātne” no 

2007.; 

Rīgas Ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskola, maģistra 

grāds uzņēmējdarbības vadībā, 2006.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

uzņēmuma un iestādes vadītāja 

kvalifikācija, 2004. 

A, Projektu vadība 2KRP 

8.  
Meldra 

Gineite 

Vadībzinātņu 

institūta zinātniskā 

asistente, ievēlēta, 

lektore 

Mg.sc.tqm. 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 

studijas doktorantūras studiju programmā 

„Agrārā un reģionālā ekonomika”, no 

2009.gada;  

Rīgas Tehniskā universitāte, maģistra 

grāds visaptverošajā kvalitātes vadībā, 

2008.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

uzņēmuma un iestādes vadītāja 

kvalifikācija, 2005. 

A, Uzņēmējdarbība 2KRP 

9.  Olga Glikasa Docente, ievēlēta Dr.paed. 

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, 

pedagoģijas doktora grāds, 1996.; 

Daugavpils Pedagoģiskais institūts, 

bioloģijas un ķīmijas skolotājs, 1966. 

B, Ilgtspējīgas attīstības plānošana 2KRP 

10.  
Zaigonis 

Graumanis 
Docents, ievēlēts Dr.phil. 

Latvijas Zinātņu akadēmija, filozofijas 

doktors, 1993.; 
A, Filozofija 2KRP 



Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts vai uz  

laiku pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais grāds 

Izglītības iestāde,  

kurā iegūta augstākā izglītība, kvalifikācija, 

beigšanas gads 

Plānotie studiju kursi: 

studiju programmas daļa (A, B, C), 

kursa nosaukums, kredītpunkti 

LVU, filozofs, pasniedzējs , 1984. 

11.  
Grickus 

Armands 
Docents, ievēlēts  Dr.sc.ing. 

Latvijas Lauksaimniecības Akadēmija, 

inženierzinātņu doktors, 1987.; 

Daugavpils Pedagoģiskais institūts, fizikas 

un matemātikas skolotājs, 1978. 

A, Fizika 4 KRP 

12.  Ilze Grospiņa  Lektore, ievēlēta Mg.paed. 

Latvijas Universitāte, maģistra grāds 

vides pedagoģijā, 1997.; 

Latvijas Valsts universitāte, ģeogrāfs, 

ģeogrāfijas pasniedzējs, 1984. 

A, Ģeogrāfija un Zemes zinātnes I, II 3KRP 

13.  
Anita 

Jansone 

Asoc.profesore, 

ievēlēta 
Dr.sc.comp. 

Latvijas Universitāte, datorzinātņu 

doktora grāds datu apstrādes sistēmās un 

datortīklos; 2008.; 

Latvijas Universitāte, dabas zinātņu 

maģistra grāds datorzinātnēs, 2001.; 

Latvijas Valsts universitāte, matemātiķis, 

1988. 

A, Vides procesu modelēšana 4KRP 

Klimata tehnoloģijas 

1KRP 

B, Atjaunojamo resursu izmantošana 1KRP 

B, Tehnoloģisko procesu vadība (prakse) 

8KRP 

B, Vides piesārņojuma samazināšanas 

tehnoloģijas 2KRP 

14.  
Sergejs 

Kačanovs 
Asistents 

Mg.sc.educ., 

Mg.ing. 

Liepājas Universitāte, profesionālais 

maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, 

2009.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

izglītības zinātņu maģistrs, 2005.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs, 

2001. 

A, Informācijas tehnoloģijas II 2KRP 

15.  
Normunds 

Kadiķis 

Asistents, pieņemts 

uz laiku 
Mg.sc.env. 

Rīgas Tehniskajā Universitātē, maģistra 

grāds vides pārvaldībā, 1994.; 

 Latvijas Universitāte, bioloģijas 

fakultāte, 1986.  

B, Vides analītika un monitorings 2KRP 

16.  
Ludmila 

Karule 

Asoc.profesore, 

ievēlēta 
Dr.paed. 

Latvijas Universitāte, pedagoģijas 

doktora grāds, 1993.; 

Latvijas Valsts universitāte, ģeogrāfs, 

B, Klimatoloģija un meteoroloģija 2KRP 



Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts vai uz  

laiku pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais grāds 

Izglītības iestāde,  

kurā iegūta augstākā izglītība, kvalifikācija, 

beigšanas gads 

Plānotie studiju kursi: 

studiju programmas daļa (A, B, C), 

kursa nosaukums, kredītpunkti 

vidusskolas ģeogrāfijas skolotājs, 1961. 

17.  
Jevgenijs 

Kaupužs 
Profesors, ievēlēts Dr.phys. 

Latvijas Universitāte, fizikas doktors, 

1995.; 

Latvijas Universitāte, fizikas maģistrs, 

1994.; 

Latvijas Valsts universitāte, fiziķis, 

pasniedzējs, 1984. 

B, Satiksmes fizika un ekonofizika 2KRP 

18.  
Jānis 

Kārkliņš 
Asistents Mg.biol. 

Daugavpils Universitāte, dabaszinātņu 

bakalaura grāds bioloģijā, 2008. 

A, Ķīmija I, II 6KRP 

B, Vides ķīmija 3KRP 

B, Lauku prakse 2KRP 

B, Studiju darbs I,II,III 

19.  
Inga 

Krivcova 

Asistents, pieņemts 

uz laiku 
Mg.sc.ing. 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 

Mg.sc.ing zemes ierīcībā, 2010.; 

Rīgas Tehniskā universitāte,  

inženiera kvalifikācija transporta 

ekonomikas un organizācijas 

specializācija, 1997.; 

Rīgas Tehniskā universitāte,  

inženierzinātņu bakalaura grāds 

ekonomikā, 1995. 

B, Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 2KRP 

20.  
Ivars 

Kudreņickis 

Docents, pieņemts 

uz laiku 
Dr.sc.ing. 

Latvijas Zinātņu akadēmija, 

inženierzinātņu doktora grāds, 1998.; 

Latvijas Universitāte, fizikas maģistrs, 

1993.; 

Latvijas Valsts universitāte, fiziķis, 

pasniedzējs, 1986. 

B, Vides tehnoloģijas 2KRP 

21.  
Vineta 

Kulmane 
Lektore Mg.paed. 

Latvijas Universitāte, pedagoģijas 

maģistra grāds, 1996.;Latvijas 

Universitāte, bioloģijas bakalaura grāds, 

1994. 

B, Ekoloģija 2KRP 

22.  
Velga 

Laugale 
Docente, ievēlēta Dr.philol. 

Liepājas Universitāte, filoloģijas doktors, 

2009.; 
B, Valodas un runas kultūra 1KRP 



Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts vai uz  

laiku pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais grāds 

Izglītības iestāde,  

kurā iegūta augstākā izglītība, kvalifikācija, 

beigšanas gads 

Plānotie studiju kursi: 

studiju programmas daļa (A, B, C), 

kursa nosaukums, kredītpunkti 

LPA, filoloģijas maģistrs latviešu 

valodniecībā, 1999. 

23.  

Dace 

Liepniece-

Liepiņa 

Lektore, uz laiku 

pieņemta 
Mg.sc.env. 

Latvijas Universitāte, maģistra grāds 

vides zinātnē un pārvaldē, 1998.; 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 

inženieris-tehnologs, 1988. 

B, Atkritumu apsaimniekošana 3KRP 

24.  
Diāna 

Līduma 
Lektore, ievēlēta Mg.oec. 

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), 

ekonomikas zinātņu maģistra grāds 

uzņēmējdarbības vadībā, 2000.; 

RTU, inženierzinātņu bakalaura grāds 

ekonomikā; 1998. 

A, Ekonomikas teorija I,II 4KRP 

25.  
Arturs 

Medveckis 
Lektors, ievēlēts  Mg.paed. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, izglītība 

szinātņu maģistra grāds pedagoģijā, 

2004.; 

Latvijas Valsts konservatorija, 

kultūrizglītības darba organizators, 

metodiķis, 1980. 

A, Vides ētika 2KRP 

26.  
Anita 

Mežinska 
Lektore, ievēlēta Mg.oec. 

Rīgas Tehniskā universitāte, maģistra 

profesionālais grāds  uzņēmumu un 

organizāciju vadīšanā, 2003.; 

Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, 

latviešu valodas un literatūras skolotāja 

kvalifikācija, 1978. 

A, Cilvēkresursu vadība I, II 4KRP 

27.  
Igo 

Midrijānis 

Lektors, pieņemts 

uz laiku 
Mg.sc.env. 

Latvijas Universitāte, vides zinātņu 

maģistrs, 2006.; 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, 

inženieris-hidrotehniķis, 1979. 

A, Ģeogrāfija un Zemes zinātnes I, II 3KRP 

B, Vides komunikācija 2KRP 

28.  
Patriks 

Morevs 
Asistents Mg.math. 

Latvijas Universitāte, dabaszinātņu 

maģistra grāds matemātikā, 2007.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

dabaszinātņu bakalaurs matemātikā, 

2005. 

B, Atjaunojamo resursu izmantošana 3KRP 



Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts vai uz  

laiku pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais grāds 

Izglītības iestāde,  

kurā iegūta augstākā izglītība, kvalifikācija, 

beigšanas gads 

Plānotie studiju kursi: 

studiju programmas daļa (A, B, C), 

kursa nosaukums, kredītpunkti 

29.  
Ineta 

Nazarova 

Asistente, pieņemts 

uz laiku 
Mg. paed. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija,maģistra 

grāds pedagoģijā,1999.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

bakalaura grāds pedagoģijā, pirmsskolas 

skolotāja specialitāte,1997. 

B, Dokumentu pārvaldība un lietišķās 

attiecības 2KRP 

30.  
Sandra 

Okuņeva  
Lektore, ievēlēta Mg.philol. 

Liepājas Pedagoģiskā augstskola, 

filoloģijas maģistra grāds, 1998.; 

Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, 

latviešu valodas un literatūras skolotājs, 

1983. 

B, Valodas un runas kultūra 1KRP 

31.  

Priede Daina Docente, pieņemta 

uz laiku 

Dr.chem. Latvijas Universitāte, ķīmijas doktors, 2013.;  

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, pedagoģijas 

maģistra grāds, 2000.; 

Rīgas Tehniskā Universitāte, inženierzinātņu 

maģistra grāds, 1996. 

A, Ķīmija I, II 4 KRP 

32.  
Jānis 

Rimšāns 
Profesors, ievēlēts Dr.math. 

Latvijas Universitāte, matemātikas 

doktora grāds, 1992.; 

Latvijas Valsts universitāte, fiziķis, 1978. 

B, Nanofizika un kvantu elektronika 2KRP 

B, Hidrodinamika 2KRP 

A, Fizika 4KRP 

33.  
Liene 

Romaņuka 

Socioloģisko 

pētījumu centra 

zinātniskā 

asistente, 

lektore 

Mg.man. 

Liepājas Universitāte, profesionālais 

maģistra grāds vadības zinībās 

sabiedrības vadībā, 2008.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

profesionālais bakalaurs socioloģijā, 

sociologa kvalifikācija, 2007. 

B, Vides pētījumu metodoloģija 1KRP 

34.  
Ingrīda 

Sotņikova 

Lektore, pieņemta 

uz laiku 
Mg.sc.env. 

Latvijas Universitāte, vides zinātņu 

maģistra grāds, 2002.; 

Rīgas Politehniskais institūts, inženieris, 

ķīmiķis, tehnologs, 1977. 

B, Ietekmes uz vidi novērtējums 3KRP 

B, Vides ekonomika un politika 1KRP 

B, Integrētā pieeja piesārņojuma novēršanai 

(prakse) 4KRP 

B, Vides aizsardzības institucionālā sistēma 

(prakse) 2KRP 

35.  Māris Strazds 
Docents, pieņemts 

uz laiku 
Dr.biol. 

Latvijas Universitāte,Bioloģijas doktora 

grāds, 2011.; 

A, Bioloģija 1KRP 

B, Dabas resursu apsaimniekošana 2KRP 



Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts vai uz  

laiku pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais grāds 

Izglītības iestāde,  

kurā iegūta augstākā izglītība, kvalifikācija, 

beigšanas gads 

Plānotie studiju kursi: 

studiju programmas daļa (A, B, C), 

kursa nosaukums, kredītpunkti 

Latvijas Valsts universitāte, biologs, 

1983. 

B, Lauku prakse 2KRP 

36.  Ausma Šēna Lektore, ievēlēta Mg.paed. 

Latvijas Universitāte, pielīdzināts 

maģistra grādam angļu valodas 

mācīšanas metodikā, 1994.; 

Latvijas Valsts universitāte, filologs, 

angļu valodas skolotājs, 1966. 

A, Angļu valoda I, II  6KRP 

37.  
Vineta 

Tomsone 
Asistente Mg.sc.educ. 

Liepājas Universitāte, profesionālais 

maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, 

informācijas tehnoloģijas projektu 

vadītāja kvalifikācija, 2009.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

izglītības zinātņu maģistra grāds 

pedagoģijā, 2006.; 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 

dabaszinātņu bakalaura grāds 

datorzinātnēs, 2001. 

A, Informācijas tehnoloģijas II 2KRP 

38.  
Iveta 

Tumaščika 

LiepU 

juriskonsulte,  

lektore 

Mg.iur. 

Latvijas Policijas akadēmija, tiesību 

zinātnes maģistra grāds valsts tiesību 

apakšnozarē, 2007.; 

Latvijas Policijas akadēmija, bakalaura 

grāds tiesību zinātnēs, jurista 

kvalifikācija, 2000.; 

Liepājas Pedagoģiskais institūts, 

matemātikas skolotāja kvalifikācija, 

1988. 

B, Tiesību pamati un vides tiesības 2KRP 

39.  
Laimons 

Virsis 
Asistents Mg.sc.educ. 

Liepājas Universitāte, profesionālais 

maģistra grāds izglītībā, informātikas 

skolotājs, 2009.; 

Rīgas Politehniskais institūts, 

elektrosakaru inženieris, 1977. 

 

B, Elektronika un elektrotehnika 2KRP 

B, Vides inženierijas pamati  2KRP 

B, Piesārņojuma samazināšanas tehnoloģijas 

2KRP 



Nr. 

p.k. 
Vārds, uzvārds 

Amats, ievēlēts vai uz  

laiku pieņemts darbā 

Zinātniskais vai 

akadēmiskais grāds 

Izglītības iestāde,  

kurā iegūta augstākā izglītība, kvalifikācija, 

beigšanas gads 

Plānotie studiju kursi: 

studiju programmas daļa (A, B, C), 

kursa nosaukums, kredītpunkti 

40.  Māra Zeltiņa Docente, ievēlēta Dr.biol. 

Latvijas Zinātņu akadēmija, bioloģijas 

doktors, 1992.; 

Latvijas Valsts universitāte, biologs, 

bioloģijas un ķīmijas pasniedzējs, 1979. 

B, Vides pētījumu metodoloģija 1KRP 

B, Tiesību pamati un vides tiesības 1KRP 

A, Bioloģija 2KRP 

A, Bioķīmija 2KRP 

B, Vides pārvaldības pamati 2KRP 

B, Ekosistēmu un pilsētvides aizsardzība un 

pārvalde 3KRP 

B, Ilgtspējīgas attīstības plānošana 2KRP 

B, Vides aizsardzības institucionālā sistēma 

(prakse) 2KRP  

B, Integrētā pieeja piesārņojuma novēršanai 

(prakse) 4KRP 

B, Pirmsdiploma prakse 12 KRP 

B, Studiju darbs I,II,III  
 

 

 



12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā  akadēmiskā personāla 

pētnieciskā darbība un tās ietekme uz studiju darbu, studējošo 

iesaistīšana pētniecības projektos, kā arī dalība starptautiskos 

projektos, LZP un citu institūciju finansētajos projektos pārskata 

periodā  

 

Studiju programmā iesaistīto mācībspēku zinātniskie pētījumi ir gan cieši saistīti ar studiju programmas 

specifiku, gan docējamiem studiju priekšmetiem. Pētniecības virzieni ir saistīti ar vides zinātnes, tās 

apakšnozaru vai saskarzinātņu problēmu risinājumiem. Tas ļauj integrēt docētāju pētniecības virzienu tematiku 

studiju procesā, tādējādi būtiski uzlabojot gan studentu pētniecisko darbu vadīšanas kvalitāti, gan docēto studiju 

kursu kvalitāti. Pārskats par iesaistīto docētāju pētnieciskās darbības virzieniem sniegts 5.tabulā.  

 

5.tabula 

Virziena Vides aizsardzība  realizēšanā iesaistīto docētāju pētnieciskā darba virzieni 

 

Docētāja vārds, uzvārds Pētnieciskā darba virzieni 

Māra Zeltiņa  Integrēta pieeja pilsētu ilgtspējīgas attīstības pārvaldībā  

Anita Jansone  Informācijas sistēmu analīze  

Patriks Morevs  

Integrālo un integrāldiferenciālvienādojumu efektīvo analītiski- 

skaitlisko risināšanas metožu izstrādes datu paralēlās apstrādes 

tehnoloģijās  

Olga Glikasa  Vides un veselības izglītības realizācija mūsdienu  

Ludmila Karule  
Vides un veselības izglītības realizācija mūsdienu izglītības telpā: 

radošuma aspekts dabaszinību metodikā skolā  

Jevgēņijs Kaupužs 

Piemaisījuma daļiņu un masas pārneses procesi pusvadītājos lāzera 

iedarbības rezultātā; paralēlo kodu izstrāde n-komponenšu spinu sistēmu 

Monte Karlo modelēšanai un modelēšanas rezultātu analīze  

Māris Strazds  DDT pārbaude melno stārķu olās Latvijā un citās Eiropas populācijās  

Lilita Ābele  Vides nodokļu reformas ideju argumentācija  

Arturs Medveckis;  

Liene Romaņuka  
Sociālās labklājības pētījumi. Ataudzes dzīves kvalitātes perspektīvas  

Diāna Līduma  
Loģistikas pielietošanas vadīšana Latvijas reģionu mazos un vidējos 

uzľēmumos  

Vineta Kulmane  Mācīšanās sadarbojoties e-vidē  

Meldra Gineite  
Pašvaldības atbalsta modeļi uzľēmējdarbības attīstības veicināšanai 

Kurzemes reģionā  

Ilze Grospiņa  Tūrisma izglītība un vadība: ilgtspējīga tūrisma attīstības perspektīvas  

Daina Celma  Augstākās izglītības vadība  

Uldis Drišļuks  Stratēģiskā vadība pašvaldību darbā  

 

Fakultātē  darbojas Vides pētījumu centrs (vadītāja Mg.sc.env. Lilita Ābele). Vides pētījumu centrs 

veicina studentu iesaisti pētnieciskajā darbā, paaugstina pētniecisko kapacitāti vides jomā, 

nodrošinot  starpdisciplinārus pētījumus, apzināta un risināta problēmas, kas saistītas ar vides zinātni un 

izglītību, kā arī ilgtspējīgu attīstību. Vides pētījumu centra galvenie pētījumu un darbības virzieni ir vides 

vērtību monetārās vērtēšanas metožu apzināšana un aprobēšana, kā arī oglekļa finanses un reālā oglekļa 

daudzuma noteikšanas problēmas.  

Mācībspēki veic pētījumus  vides un veselības izglītības realizācija mūsdienu izglītības telpā (Dr.pead. 

Olga Glikasa, Dr.pead. Ludmila Karule, Dr.biol.Māra Zeltiņa) un vides aizsardzības EK programma Life+ 

projekta Baltic Info Campaign on Hazardous Substances (LIFE10 INF/EE/108) ietvaros izstrādā rokasgrāmatas 

skolotājiem par bīstamajām ķīmiskajām vielām vidē un iespējām no tām izvairīties izstrāde. LiepU kā projekta 

partneris atbildīga par satura un metodikas izstrādi skolotājiem 1. – 6. klašu grupā.  



Savukārt I.Kudreņickis veic pētījumus inovatīvas enerģijas resursu ieguves un izmantošanas 

tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju nodrošināšana ar atjaunojamiem  energoresursiem, atbalsta pasākumi 

vides un klimata degradācijas ierobežošanai Valsts pētījumu programmas 2010-2013 ietvaros.  

Biogāzes ražošanas efektivitātes paaugstināšanu, nosakot optimālus ražošanas apstākļus, samazinot 

ražotnes procesa negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinot kontrolētu gāzu emisiju atmosfērā pēta Dr.phys. 

J.Kaupužs,  Mg.math. P.Morevs.  

Dr.sc.ing. A.Grickus Dr.phys. J.Kaupužs, Dr.sc.comp. A.Jansone, Mg.math. P. Morevs, izstrādāt un 

izpēta plašu klašu tiešo un inverso matemātiskās fizikas problēmu efektīvas analītiskās un skaitliskās risināšanas 

metodes molekulārajā bioloģijā, seismoloģiskajā ģeofizikā, hidrometeoroloģijā, nanostruktūrās un 

nanotehnoloģijās, matemātiskajā ekonomikā, kur ir nepieciešama reālo fizikālu, bioloģisku, tehnoloģisku un 

ekonomisku procesu identifikāciju.  

Studiju virziena Vides aizsardzība docētāju  līdzdalība pētniecības projektos dota 6.tabulā. 

 

 

6.tabula 

Virziena Vides aizsardzība docētāju iesaistīšanās projektu īstenošanā 

 

Projekta nosaukums/ projekta 

raksturojums 
Projekta realizētāji Projekta rezultāti 

EK Programma Life+ 

Baltic Info Campaign of hazardous 

Substances; BaltInfoHaz Life 10 

INF/EE/108 

  

Projekta pieteicējs – Baltijas 

Vides forums Igaunijā.  

Partneri – Baltijas Vides 

forums Latvijā, Baltijas 

Vides forums Lietuvā, 

Eiropas sievietes par kopēju 

nākotni (WECF), Vides 

filmu studija, Tallinas 

Universitāte, Liepājas 

Universitāte, AS Rautakesko 

Latvia, Rautakesko AS 

Estonia.  

LiepU koordinatore –  

Dr.biol. M. Zeltiņa.  

Dalībnieki –  

Dr.paed. O. Glikasa,  

Dr.paed. L. Karule  

Rokasgrāmatas skolotājiem 

par bīstamajām ķīmiskajām 

vielām vidē un iespējām no 

tām izvairīties izstrāde. 

LiepU kā projekta partneris 

atbildīga par satura un 

metodikas izstrādi 

skolotājiem 1. – 6. klašu 

grupā. Pedagoģijas studiju 

programmu studentu iesaiste 

rokasgrāmatas aprobācijā.  

Rezultāti prezentēti projekta 

seminārā Minhenē (Vācija) 

21.-24.11.13. Rokasgrāmatas 

aprobācijā iesaistīti studiju 

programmu „Skolotājs” 

studenti. 

Tēmas „Bīstamās ķīmiskās 

vielas integrācija 

sākumskolas mācību 

priekšmetos” 

Semināri:Studentiem – 

2013.gada februāris, 

Skolotājiem – 2013. gada 

janvāris, marts 

ESF „Matemātiskās fizikas tiešo un inverso 

problēmu efektīvu analītisku un skaitlisku 

metožu izstrādes materiālzinātņu, vides un 

ekonomiskas pētījumos”. Nr. 2009/0233/ 

1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/142 

Zinātniskais vadītājs – 

Dr.math. Š. Guseinovs  

Galvenie izpildītāji –  

Dr.biol. J. Aleksejeva,  

Dr.math. K. Dobelis,  

Dr.sc.ing. A. Grickus,  

Dr.phys. J. Kaupužs,  

Dr.habil.phys. A. Medvids,  

Dr.sc.ing. Pāvels Onufrijevs,  

Dr.math. J. Rimšāns  

Izpildītāji –  

Dr.sc.comp. A.Jansone 

Mg.math. P. Morevs,  

Par pētījumu rezultātiem ir 

ziņots matemātiskās fizikas, 

materiālzinātņu, vides 

zinātnes, ekonomikas tēmām 

veltītos starptautiskos 

kongresos un konferencēs. 

Pētījumu materiāli un 

zinātniski raksti ir publicēti 

starptautiskos zinātniskos 

izdevumos.  

 



Mg.paed. L. Začs,  

u.c. 

Jaunas tehnoloģijas un 

programmnodrošinājuma izstrāde biogāzes 

ieguves procesu optimizācijai  

(Nr. 

2010/0301/2DP/2.1.1.1.0/10APIA/VIAA/151).  

Projekta īstenotājs – LiepU 

MZITI,  

partneris – SIA Liepājas 

RAS.  

Projekta vadītāja –  

Dr.paed. K. Ģingule  

Izpildītāji (t.sk. brīvprātīgais 

darbs) –  

Dr.math. Š. Guseinovs,  

Dr.phys. J. Kaupužs,  

Mg. L. Začs,  

u.c.  

Tiek piedāvāta automātiskā 

sistēma, kas ļauj nodrošināt 

biogāzes ražošanā 

izmantojamo anaerobisko 

baktēriju uzturēšanu 

vajadzīgajā temperatūras 

diapazonā, izmantojot 

speciālas palīgvielas un/ vai 

ūdeni kontrolētā laistīšanas 

nodrošinājumā. Ir izveidots 

matemātiskais modelis, kas 

nosaka šķidruma spiedienu, 

mitrumu un temperatūru ar 

rūpniecisku sensoru 

palīdzību, tādējādi novērtējot 

biogāzes komponenšu – 

metāna un ogļskābās gāzes 

daudzumu. Matemātiski tiek 

pamatota sistēmas sensoru 

izvēle un optimālais 

izvietojums atkritumu 

poligonā, risinājuma 

formulējums ļauj noteikt 

mitruma avotu un biogāzes 

noteču optimālo izvietojumu, 

minimizēt biogāzes (oglekļa 

dioksīda) noplūdi atmosfērā.  

Inovatīvas enerģijas resursu ieguves un 

izmantošanas tehnoloģijas un zema 

oglekļa emisiju nodrošināšana ar 

atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta 

pasākumi vides un klimata degradācijas 

ierobežošanai LATENERGI 

Valsts pētījumu programma 2010-2013 

http://www.h2lv.eu/2012/03/blogs-2/ 

Vadošā institūcija – Fizikālās 

Enerģētikas institūts 

I.Kudreņickis 

Programmas 1.projekts 

“Integrēta Latvijas 

energosistēmas un patēriņa 

attīstības plānošana, ievērojot 

vides un ekonomiskos 

nosacījumus” 2010 - 2013 

7.ietvarprogrammas sadaļa Theme 

ENV.2010.5.1.0-2 

„ENVIMPACT: Increasing the Impact of 

Central-Eastern European Environmental 

Research Results through More Effective 

Dissemination and Exploitation“ 

Vadošās institūcijas 

TUDOMANYOS ES 

TECHNOLOGIAI 

ALAPITVANY (Ungārija) un 

Steinbeis Innovation 

(Vācija), Latvijas partneris – 

Fizikālās Enerģētikas 

institūts 

I.Kudreņickis 

 

 

 

Detalizēts pārskats par pētniecisko darbu atrodams LiepU mājaslapā, saitē  

http://www.liepu.lv/lv/263/petniecibas-parskati . 



13. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno 

zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts 

pārskata periodā 

 

Programmā iesaistīto mācībspēku dalība zinātniskajās konferencēs, tai skaitā starptautiskās zinātniskās 

konferencēs uzskatāma par aktīvu un produktīvu. Par to liecina mācībspēku referātu tēmas zinātniskajās 

konferencēs, kā arī publikāciju profils un tematika. Ikgadējos pārskatus par pētniecisko darbību - LiepU mājas 

lapā (http://www.liepu.lv/lv/263/petniecibas-parskati). 

 

Publikācijas 2012./2013. gadā  
a) anonīmi recenzētas, starptautiski pieejamās datubāzēs iekļautajos zinātniskajos izdevumos atrodamas 

zinātniskās publikācijas: 

 

1. Ābele, L., Zeltiņa, M., Šimanskiene, L., Burgis, D. The Evaluation of the Effectiviness of the 

Environmental Management Instruments of Latvia. Economics and Management. ISSN 1822-6515  

Economics and Management, Kaunas University of Technology, vol.17, No3 (2012), pp.929 - 935  

2. Freimanis, J. Geophysical Research Abstracts”, 2012, v. 14, EGU2012-8343  (SAO/NASA ADS) 

3. Frishfelds, V. & Lundström, S. 2012 : Modeling filtration of particulate flow during impregnation of 

dual-scale fabrics, Journal of Composite Materials. Accepted 

4. Jansone, A., Zacs, L., Jakimov, K. An Approach to Information Technologies for Solving 

Mathematical Physics Problems, International Joint Conferences on Computer, Information, and 

Systems Sciences and Engineering (CISSE 10) , December 3 - 12, 2010, CD formātā. Tarek 

Sobh and Khaled Elleithy, editors. Emerging Trends in Computing, Informatics, Systems Sciences, and 

Engineering. Lecture Notes in Electrical Engineering, 2013, Volume 151, 751-757,  DOI: 10.1007/978-

1-4614-3558-7_64,  ISSN 1876-1100, Springer New York 

5. Jourak, A., Frishfelds, V., Hellström, J. G. I., Lundström, T.S. 2012: Dependence of Longitudinal 

Dispersion Coefficient on Size Distribution Inside Three-Dimensional Randomly Packed Beds of 

Spherical Particles. Transport in Porous Media, to be submitted 

6. Jourak, A., Frishfelds, V., Hellström, J. G. I., Lundström, T.S. 2012: Derivation of Dispersion 

Coefficients Inside Three-dimensional Randomly Packed Beds of Spherical Particles. AIChE journal, 

submitted. 

7. Jourak, A., Frishfelds, V., Lundström, T.S., Herrmann, I., & Hedström, A. 2012 : The Calculations of 

Dispersion Coefficients Inside Two-dimensional Randomly Packed Beds of Circular Particles, AIChE 

journal, Accepted 

8. Klavs, G., Kudrenickis, I., Kundzina, A. Analysis of competitiveness and support instruments for heat 

and electricity production from wood biomass in Latvia // Latvian J. of Physics and Technical Sciences 

(ISSN 0868-8257), vol.49, No2, 2012, pp.3-13. Datu bāzes: Scopus, EBSCO Academic Search 

Complete, Versita (dokumenta numurs DOI 10.2478/v10047-012-0007-3). 

9. Lindblom, J., Frishfelds, V., Lundström, T.S. Modeling Non-Isothermal Multiphase Transport in 

Porous Media using the Modified Picard Method.Transport in Porous Media, submitted. 

10. Ljung, A. L., Frishfelds, V., Lundström, T.S. & Marjavaara, D. 2012 : Modelling heat and mass 

transport in drying of a porous bed of iron ore pellets, Drying Technologies, 30 (7) , pp. 760-773.  

11. Brics, M., Kaupužs, J., Mahnke, R. Scaling behavior of airplane boarding model. Phys. Rev. E, Vol. 

87, 042117 (2013) 

12. Kaupužs, J. Power law singularities in n-vector models, Can. J. Phys. 90 (2012) 373–382 

13. Kaupužs, J., Melnik, R.V.N., Rimšāns, J. Goldstone mode singularities in O(n) models, Condensed 

Matter Physics, Vol. 15 (2012), No. 4, accepted for publication 

14. Kaupužs, J., Melnik, R.V.N., Rimšāns, J. Scaling regimes and the singularity of specific heat in the 

3D Ising model, Communications in Computational Physics, Vol. 14, No. 2, pp. 355-369 (2013), 

available online 12 Dec. 2012, doi:10.4208/cicp.240512.120912a 

15. Guseynov, Sh.E., Kobasko, N.I., Andreyev, S.A., Rimshans, J.S., Kaupuzs, J., Morev, P., Zaiceva, 

N. (2012) Stable measurement of temperature errors during testing of quenchants by methods of the 

theory of ill-posed problems. – Proceedings of the 6th International Quenching and Control of 

Distortion Conference, Including the 4th International Distortion Engineering Conference, September 

09-13, 2012, Chicago, USA, pp. 646-666 

http://www.springerlink.com/content/?Editor=Tarek+Sobh
http://www.springerlink.com/content/?Editor=Tarek+Sobh
http://www.springerlink.com/content/?Editor=Khaled+Elleithy
http://www.springerlink.com/content/978-1-4614-3557-0/
http://www.springerlink.com/content/978-1-4614-3557-0/
http://www.springerlink.com/content/1876-1100/


16. Jourak, Amir, Frishfelds, Vilnis, Lundström, T. Staffan, Herrmann, Inga, Hedström, Annelie: The 

Calculations of Dispersion Coefficients Inside Two-dimensional Randomly Packed Beds of Circular 

Particles. Aiche Journal  Volume: 59   Issue: 3   Pages: 1002-1011   DOI: 10.1002/aic.13867   

Published: MAR 2013  Times Cited: 2 (from Web of Science) 

17. Jourak, Amir, Frishfelds, Vilnis, Hellström, J. Gunnar I., Lundström, T. Staffan, Herrmann, Inga, 

Hedström, Annelie. Longitudinal Dispersion Coefficient: Effects of Particle-Size Distribution. 

Transport In Porous Media  Volume: 99   Issue: 1   Pages: 1-16   DOI: 10.1007/s11242-013-0159-5   

Published: AUG 2013 Times Cited: 0 (from Web of Science) 

18. Jourak, A., Hellström, J.G.I., Lundström, T.S., Frishfelds, V. Numerical derivation of dispersion 

coefficients for flow through three-dimensional randomly packed beds of monodisperse spheres. AIChE 

Journal, Article in Press, 2013, Times Cited: 0 (from Scopus) 

19. Kaupužs, J., Melnik, R. V. N., Rimšāns, J. Scaling regimes and the singularity of specific heat in the 

3D Ising model. Communications in Computational Physics, Vol. 14, No. 2, pp. 355-369 (2013) 

20. Lundström, T. S., Frishfelds, V. Modeling filtration of particulate flow during impregnation of dual-

scale fabrics. Journal Of Composite Materials  Volume: 47   Issue: 15   Pages: 1907-1915   DOI: 

10.1177/0021998312452026 Published: JUL 2013 Times Cited: 0 (from Web of Science) 

21. Lundstrom, T. S., Hellstrom, J. Gunnar I., Frishfelds, Vilnis. Transversal flow-induced deformation of 

fibres during composites manufacturing and the effect on permeability. Journal of Reinforced Plastics 

and Composites  Volume: 32   Issue: 15   Pages: 1129-1135   DOI: 10.1177/0731684413491846   

Published: AUG 2013 Times Cited: 0 (from Web of Science) 

 

b) citas recenzētās zinātniskās publikācijas (ārzemēs un Latvijā) 

1. Šimanskiene, L, Burgis, D, Līduma, D, Zeltiņa, M. Bussiness Cooperation in the cross-border of 

Klaipeda region and Latvia. Regional Formation and Development Studies. Journal of Social Sciences, 

Nr. 1(6), Klaipeda University, 2012, pp.137-145 

2. Ābele, Lilita, Dlužņevska, Egija, Iesalnieks, Kaspars. Capacity of building energy efficiency. Raksts 

pieņemts publicēšanai,  The journal EREM, Environmental Research, Engineering and Management, 

EBSCO, INSPEC database, Print ISSN: 1392-1649, Online ISSN: 2029-2139 

3. Ābele, Lilita. Effectiveness Of The Environmental Management Instruments of the Latvia - Lithuania 

Crossborder Region. 6
th
 International Scientific Conference "New Business Solutions for Emerging 

Future", Journal of Business Management, Banku augstskola, Rīga, EBSCO database, ISSN 1691-5348, 

2013. 

 

Tēzes konferenču tēžu krājumos 

1. Kadiķis, N., Muceniece, S. Environmental Health Communication Model and its Practical Application. 

IFEH 12
th
 World Congress on Environmental Health. Vilmius, Lithuania 22-27 May 2012. New 

Technologies, Healthy Human Being and Environment. Abstract book. 2012. p. 19. 

2. Kadiķis, N., Muceniece, S. Vides avārijas seku novēršana Mārupes pagastā 2011.gada vasarā – vides 

veselības pārvaldības un komunikācijas aspekti: ko mums no tā mācīties? Latvijas Universitātes 

70.zinātniskā konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referātu tēzes. 300. - 301.lpp. Tēzes 

publicētas internetā http://www.geo.lu.lv/ 

fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/gzzf/Konferences/Tezu_krajumi/70.pdf 

3. Ābele, Lilita. Energy efficiency monitoring problems for buildings in Latvia. The Macrotheme 

Conferences BSS Paris 2013, raksts pieņemts publicēšanai, A multidisciplinary journal of global macro 

trends, Volume 1 Isse 1, 2013 

4. Ābele, Lilita, Bruņeckiene, Jurgita. Regional Development and Business Growth Simulayion Program – 

an Appropriate Tool for Regional Economics Analysis. International Conference “New Challenges of 

Economic and Business Development - 2013” 2013. Latvijas Universitāte, publicēts raksts,  ISBN 978-

9984-45-417-7, Rīga 

5. Ābele, Lilita, Dlužņevska, Egija, Iesalnieks, Kaspars. Role of ventilation in improving energy efficiency 

of buildings. The Macrotheme Conferences BSS Paris 2013, raksts pieņemts publicēšanai, A 

multidisciplinary journal of global macro trends, Volume 1 Isse 1, 2013 

6. Benders, Juris, Seja, Baiba, Ašmane, Inga. Development of Environmental protection institutions in 

Latvia. The Macrotheme Conferences BSS Paris 2013, raksts pieņemts publicēšanai, A 

multidisciplinary journal of global macro trends, Volume 1 Isse 1, 2013 

http://www.geo.lu.lv/%20fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/gzzf/Konferences/Tezu_krajumi/70.pdf
http://www.geo.lu.lv/%20fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/gzzf/Konferences/Tezu_krajumi/70.pdf


7. Jūrmalietis, Roberts. Evolutionary Psychology for Environmental Health Enhancements. The 

Macrotheme Conferences BSS Paris 2013, raksts pieņemts publicēšanai, A multidisciplinary journal of 

global macro trends, Volume 1 Isse 1, 2013 

8. Ābele, Lilita. Regional method of evaluating the building insulation projects effectiveness and CO2 

reduction. Social Sciences Research Society (SoSReS) International Conference On Business, 

Management, Economics And Finance (ICBMEF), 2013., Turkey, Izmir, publicētas tēzes The Social 

Sciences Research Society, ISSN:  1309-8047 (Online)  Open Access 

1. Ābele, Lilita, Zeltiņa, Māra. Vides pārvaldības instrumentu izmantošanas efektivitāte uzņēmējdarbībā. 

Latvijas Universitātes 71.zinātniskā konference „Ģeogrāfija, ģeoloģija, vides zinātne” : Referātu tēzes, 

ISBN 98-978-9984-45-650-8, Rīga, Latvijas Universitāte, 2013.-410-412 lpp. 

2. Benders, Juris, Assistant professor, Environment Research Centre, Faculty of Nature and engineering, 

Liepaja University, Latvia, Sēja, Baiba, Mg.sc.env., Ašmane, Inga, Mg.sc.env. State Environmental 

Service. Development of Environmental protection institutions in Latvia. Abstracts. The MacroTrend 

Conferences, Paris 2013, December 20-21. 

 

Fakultātes izdotie zinātniskie raksti 

  

Glikasa, O., Karule,  L. „Studentu radošais darbs vides un veselības informācijas aktualizēšanā”  

Raksts  krājumā „Sabiedrība un kultūra” XIV, 78.-89.lpp. 

 

Referāti zinātniskajās konferencēs 2012./2013. gadā  
a) starptautiskas konferences/ kongresi ārzemēs 

 

1. Jourak, A., Frishfelds, V., Hellstrom, J.G.I. and Lundstrom, T.S.: Derivation of dispersion coefficients 

in large random arrays of spheres and cylinders. Euromech Fluid Mechanics Conference, Rome 2012, 

September 9-13 

2. Ljung, A.-L., Lundstrom, T.S., Frishfelds, V.: Modelling forced convective drying of iron ore pellets. 

Euromech Fluid Mechanics Conference, Rome 2012, September 9-13 

3. Lundstrom, T.S., Frishfelds, V.: Modelling particulate flow during composites manufacturing. 

Euromech Fluid Mechanics Conference, Rome 2012, September 9-13 

4. Strazds M. 3 referāti 6th International black stork symposium. Châlons-en-Champagne, France. 21–23 

September, 2012. 

5. Ābele, L. Energy efficiency monitoring problems for buildings in Latvia. The Macrotheme Conferences 

BSS Paris 2013,  Parīze 20.-21.12. 2013 

6. Ābele, L. Role of ventilation in improving energy efficiency of buildings. The Macrotheme Conferences 

BSS Paris 2013, Parīze 20.-21. 12. 2013. 

7. Kaupužs, J. Correlation Functions and Finite-Size Effects in Granular Media. Traffic and Granular 

flow’13 conference (mutisks referāts), 25-27 September, 2013, Juelich, Germany 

8. Zeltina, M., Grospina, I. Military heritage as a tourism product in Latvia. VI International Tourism 

Congress „The Image and Sustainability of Tourism Destinations”, School of Tourism and Maritime 

Technology in Peniche, Portugal.27-29 November, 2013 

 

b) starptautiskas konferences/ kongresi Latvijā 

1. Ābele, L. Regional Development and Business Growth Simulayion Program – an Appropriate Tool for 

Regional Economics Analysis. International Conference “New Challenges of Economic and Business 

Development - 2013” Latvijas Universitāte,  Rīga, 9.- 11.05.2013. 

2. Ābele, L. Effectiveness of the Environmental Management Instruments of the Latvia - Lithuania 

Crossborder Region. 6
th
 International Scientific Conference "New Business Solutions for Emerging 

Future" Banku augstskola, Rīga, 25,-27.04.2013. 

3. Benders, J., Assistant professor, Environment Research Centre, Faculty of Nature and engineering, 

Liepaja University, Latvia, Sēja, Baiba, Mg.sc.env., Ašmane, Inga, Mg.sc.env. State Environmental 

Service. Development of Environmental protection institutions in Latvia. The Journal of MacroTrends 

in Energy and Sustainability. Pieņemts publicēšanai. 

4. Benders, J., Muceniece, S., Kalnina, G. Drinking Water Quality Management in Latvia: Integrative 

and Adaptive Approach. International Scientific Conference  New Challenges of Economic and 

Business Development – 2013.  Conference Proceedings. Riga, University of Latvia, 2013, 56-66 lpp. 



5. Glikasa, O., Karule, L. Bīstamo ķīmisko vielu ietekme uz vides un cilvēku veselību. 

Pedagoģiskais aspekts. Referāts. Starptautiskā  konference „Sabiedrība un kultūra” 2013.gada 23.maijā  
 

c) konferences (semināri) Latvijā 

1. Zeltiņa, M., Liepniece-Liepiņa, D., Štāls, A. Pašvaldību loma piekrastes pārvaldībā. Seminārs „Dabas 

vērtības Baltijas jūrā un tās piekrastē” projekta „Marmoni” ietvaros. Liepājas Universitāte, 05.12.2012. 

2. Ābele, Lilita. Vides pārvaldības instrumentu izmantošanas efektivitāte uzņēmējdarbībā. Latvijas 

Universitātes 71.zinātniskā konference „Ģeogrāfija, ģeoloģija, vides zinātne”, Rīga, Latvijas 

Universitāte, 29.01. – 01.02.2013. 

3. Benders, J. Kreativitātes loma vides pārvaldības studiju procesā. LU Konference, Sekcija Vides 

pārvaldība 7.02.2013. 
 

Starptautiskās sadarbības partneri 

1. Glikasa, O., Karule, L., Zeltiņa, M. - sakarā ar 2.1.punktā minēto projektu - sadarbība ar augstskolām 

Igaunijā, Vācijā, Lietuvā, Baltkrievijā. 

2. Zeltiņa, M. Sagatavots sadarbības līguma projekts starp Liepājas Universitāti un Cīrihes Universitātes 

Lietišķo zinātņu institūtu ( iespējamie zinātniskās sadarbības virzieni attiecināmi uz vides zinātni, 

atjaunojamo enerģiju izmantošanu, vides procesu matemātisko modelēšanu).  
 

Fakultātes studentu pētniecības darbs – galvenie virzieni un sasniegumi 
 

1. Karule, L. Informāciju tehnoloģiju mērķtiecīga izmantošana Dabaszinību apguvē (1 bakalaura, 2 

studiju darbi) 

2. Glikasa, O. Metodisko paņēmienu daudzveidība cilvēka anatomijas un fizioloģijas elementu apguvē 

sākumskolā 

3. Vides pētījumu centrs (VPC) - skatīt publikāciju - Egija Dlužņevska, Kaspars Iesalnieks, LiepU 

3.Vidp studenti (vad. L.Ābele). 

4. Pasākuma „Zinātnes nakts  2012” organizēšana 

5. Zinātnes un radošuma nedēļa - 2013. Studentu un maģistrantu zinātniskā konference (vides zinātņu 

jomas referātus skat. 7.tabulā)  
 

7.tabula 

Referāti vides zinātņu jomā 

Nr. 

p.k. 

Studenta vārds, 

uzvārds 

Studiju 

programma 
Referāta temats 

Zinātniskais 

vadītājs 

1.  Inga Zomerovska 1.Vidp 
Krasta procesi Bernātu ragā, 

attīstības tendences 
A.Grickus, Dr.ing. 

2.  Toms Girvaitis 1.Vidp Jūras viļņu ģenerators A.Grickus, Dr.ing. 

3.  Reinis Rudzītis 1.Vidp Viļņu ģenerators A.Grickus, Dr.ing. 

4.  Andris Uščins 1.Vidp Viļņu mašīna A.Grickus, Dr.ing. 

5.  Vineta Tetere 1.Vidp 
Mīdiju audzēšanas iespējas 

Baltijas jūrā 
A.Grickus, Dr.ing. 

6.  Linda Verbele 1.Vidp Karagēna iegūšana A. Grickus, Dr.ing. 
 

Pētnieciskā un pētniecības popularizēšanas sadarbība ar valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem, 

sabiedriskajām organizācijām u.c.   
 

1. Sadarbība ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi un Sākumskolas skolotāju metodisko apvienību, 

Glikasa, O., Karule, L.: 

 Pētniecisko nodarbību cikla „Pirmie soļi dabaszinātnēs” 4 nodarbības 3.klašu skolēniem ar 

bioloģijas, ģeogrāfijas, fizikas, ķīmijas tematiku; 

 4.klašu skolēnu pētniecisko darbu konkursa organizācijā un darbu vērtēšanā. 

2. Piedalīšanās Kurzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursa organizācijā un darbu 

vērtēšanā. O.Glikasa vadīja  Veselības izglītības sekcijas darbu. 

3. MZITI organizētās „Jauno zinātnieku skola”, A.Jansone, Dz.Tomsons, V.Priedols, V.Kārkliņa, 

A.Kukuka, I.Znotiņa, K.Dobelis, M.Zeltiņa, O.Glikasa, L.Karule. 

4. „Karjeras nedēļa 2012” 
 



14. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, 

norādot to uzdevumus studiju virziena un konkrētās studiju 

programmas īstenošanā 

 

Virziena īstenošanā iesaistītas LiepU struktūrvienības un to darbinieki (8.tabula). 

 

 8.tabula 

Iesaistīto struktūrvienību raksturojums 

 

Struktūrvienība Atbildīgais Uzdevumi studiju programmas īstenošanā 

Studiju daļa Studiju lietvede 
Veic studiju programmā studējošo lietvedību, sekmju 

uzskaitījumu, izziņu un diplomu sagatavošanu 

Studiju programmu 

direktori un virzienu 

vadītāji 

Programmas direktori, virzienu 

vadītāji (programmā „Vides un 

atjaunojamo energoresursu 

pārvaldība un inženierija” 

virziena vides inženierija 

vadītājs no 2012./2013. studiju 

gada asoc. prof. A. Grickus) 

Atbilstoši tipveida plānam izstrādā ikgadējos studiju 

plānus, izstrādā ikgadējos programmas 

pašnovērtējuma ziņojumus, nodrošina studentus ar 

informāciju par studiju procesu un tam 

nepieciešamajiem materiāliem(studiju kursu 

programmas, informācija par konferencēm u.c.) 

Studiju daļa Plānotāja 
Izstrādā un nepieciešamības gadījumā veic 

korekcijas lekciju plānojumā 

DIF metodiķe Metodiķe 
Slēdz līgumus ar prakses vietām studējošo prakses 

īstenošanai 

DIF DIF fakultātes dome 

Apstiprina studiju plānus, izmaiņas studiju plānos, 

apstiprina maģistra darba tēmas, izskata 

nepieciešamās izmaiņas studiju plānos 

Studiju programmu 

padome 
Padomes eksperti 

Nodrošina studiju kursu pārraudzību un to atbilstību 

augstākās profesionālās izglītības standartam 

Bibliotēka Bibliotēkas darbinieki   Nodrošina bibliotēkas pakalpojumus 

Informācijas 

tehnoloģiju servisa 

laboratorija 

Informācijas tehnoloģiju 

servisa laboratorijas darbinieki 

Nodrošina studiju procesu ar nepieciešamo 

datortehniku, nodrošina iespēju strādāt ar  

brīvpieejas datoriem, veic materiālu kopēšanas u.c. 

darbus 

 

Īpaši akcentējamas Vides pētījumu centra (direktore L.Ābele) aktivitātes. 

Vides pētījumu centrs veicina studentu iesaisti pētnieciskajā darbā, paaugstina pētniecisko kapacitāti 

vides jomā, nodrošinot  starpdisciplinārus pētījumus, apzina un risina problēmas, kas saistītas ar vides zinātni un 

izglītību, kā arī ilgtspējīgu attīstību. 

Vides pētījumu centrs vada un realizē arī reģiona, valsts un starptautiskus, teorētiskus un praktiskus 

pētījumu projektus un programmas, organizēt kongresus, konferences, seminārus, publiskus lasījumus, 

simpozijus, izstādes vides pētījumu jomā, kā arī sniedz pētniecības pakalpojumus vides jomas projektu 

īstenošanā LiepU, kā arī juridiskām un fiziskām personām. Vides pētījumu centrs aktīvi sadarbojas ar Latvijas 

un ārvalstu zinātniski pētnieciskajām institūcijām. 

Vides pētījumu centra galvenie pētījumu un darbības virzieni: 

1. Vides vērtību monetārās vērtēšanas metožu apzināšana un aprobēšana. 

2. Oglekļa finanses un reālā oglekļa daudzuma noteikšanas problēmas. Saistīts ar CO2 kvotu aprēķiniem, 

to grāmatvedības uzskaiti, tirdzniecību un reālo ietekmi uz vidi noteikšanu. 

3. Ēku energoefektivātes paaugstināšanas nodrošināšana. 

4. Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana, tai skaitā no vides kapitāla viedokļa. 

 

 



15. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums, 

norādot tā uzdevumus studiju virziena un konkrētās studiju 

programmas īstenošanā 

 

DIF datortehnikas un informācijas sistēmu inženieri sagatavo datortehniku un nodrošina IT 

infrastruktūras pieejamību studiju procesā.  

LiepU fizikas, vides ķīmijas un vides bioloģijas laboratorijas nodrošina studentus ar praktikumam un 

laboratorijas darbu veikšanai nepieciešamo aparatūru (skat. 9.tabulu). Atsevišķus laboratorijas darbus un 

tehnisko priekšmetu lekcijas paredzēts veikt RTU Liepājas filiāles un Liepājas Valsts Tehnikuma ķīmijas 

laboratorijās, jo LiepU vides ķīmijas laboratorija pēc ēkas renovācijas vēl nav pilnībā iekārtota. 

 

9.tabula 

Studiju virziena īstenošanā iesaistīto mācību palīgpersonāla raksturojums 

 

Mācību palīgpersonāls Uzdevumi studiju programmas īstenošanā 

Datortehnikas un informācijas 

sistēmu inženieri 

Sagatavo datortehniku un nodrošina IT infrastruktūras pieejamību 

studiju procesā. 

Fizikas laboratorija laborants 
Sagatavo fizikas laboratorijas aparatūru un konsultē studentus 

darbam ar to. 

Vides jomas laborants 
Sagatavo aparatūru vides laboratorijās, konsultē studentus praktisko 

un laboratorijas darbu laikā 

 

16. Informācija par ārējiem sakariem 

 

Sadarbība ar darba devējiem  saistīta ar prakšu nodrošināšanu, pētnieciskā un projektu darba veikšanu, 

kopīgu konferenču un semināru organizēšanu (SIA „Liepājas RAS”, SIA „Liepājas enerģija”, SIA „Kurzemes 

Biznesa inkubators” Zaļo Tehnoloģiju Klasteris, Liepājas pilsētas Dome, Liepājas Reģionālā vides pārvalde 

u.c.). 

Pārskats par bilaterālajiem līgumiem ERASMUS programmas ietvaros atrodams 

http://www.liepu.lv/lv/694/sadarbibas-partneri 

Sadarbība ar Cīrihes Lietišķo zinātņu institūtu uzsākta Latvijas-Šveices sadarbības programmas 

ietvaros. 

Pašnovērtējuma periodā ERASMUS mobilitātes programmā Leirias Politehniskajā institūtā piedalījusies 

viena studente - Arita Lazdovska. 

Ārvalstu studējošie virzienā nav bijuši. 

 

http://www.liepu.lv/lv/694/sadarbibas-partneri



